
SOMMARGÅVOR
TILL  FÖRETAG

BRANDS
Meraki, Vinga,

Nicolas Vahe, Riedel,
Viners, Global m.fl

TEMAN
Strand, Picknick
Grill, Pizza samt 
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STRANDLIV
Välj alla artiklar för ett värde av 1299 kr inkl. packning och sommarhälsning eller plocka ut dina favoriter. 
Självklart går det att modifera genom att ta bort en vara och ersätta med en annan om ni exempelvis 
önskar ett annat färgtema.

Badlakan 239 kr
Vinga | 100% Ekologiskt odlad och GOTS-certifierad bomull, 450 gsm, 180x80 cm

Outdoor Yatzty 159 kr 
Vinga | Tärningar i furu, påse i bomull

Solskydd SPF30 269 kr 
Meraki | Volym: 240 ml

Lean vattenflaska med tryck 72 kr
Vinga | 100% BPA-fri tritanplast (hårdplast). Volym: 570 ml. Pris inkl. 1-färgstryck

Flytande badtermometer 39 kr 
Vinga

Familjelakan med hål för parasoll 449 kr
Vinga | 100% Ekologisk, GOTS-certifierad bomull. Storlek: 168x168 cm

Strandväska med tryck 95,00 kr
Stanley/Stella | 80% Återvunnen bomull, 20% Återvunnen polyester, 300 gsm, 49x37 cm



PICKNICK
Kombinera din egen picknick-korg fylld med riktigt schyssta prylar! Samtliga artiklar i den här kategorin är 
framtagna med extra fokus på miljö och hållbarhet. Till exempel de återanvändbara sugrören framtagna 
av helt naturlig bambu. Eller picknickpläden som är tillverkad av återvunna PET-flaskor med en baksida 
av PEVA som håller vätan borta. Sagaforms picknick glas med tillhörande karaff är visserligen framtagna i 
konventionell Akrylplast, men till förmån för att undvika mer plast i form av engångsartiklar. Smart va?

Kylväska i jute 249 kr
Bercato | Storlek: 36x25x25 cm

12-p Sugrör i bambu 99 kr
Vinga | 100% Bambu. 12 st sugrör inkl. rengöringsborste och förvaringspåse. Storlek: 19,5x1 cm

Ullpläd Velvet, 449 kr
Klippan Yllefabrik | 100% lammull. Storlek: 130x200 cm

Skärbräda/Uppläggningsfat  299 kr
Vinga | 100% FSC-certifierad teak. Storlek: 49x24x1,8 cm

Miles termosflaska 149 kr
Vinga | 100% 18/8 rostfritt stål. Passar både varm och kall dryck. Volym: 450 ml

Picknickpläd  279 kr
Vinga | Ovansida i R-PET fleece, bbaksida i vattentät PEVA. Storlek: 200x130 cm

5-p Picknickset 358 kr (179 kr för 4-p glas, 179 kr för karaff)
Sagaform | 100% Akrylplast, tål ej maskindisk

Extra hållbart



GRILL N’ BBQ
Oavsett hur nördig du själv är när det kommer till grillning så kan du nästan ta för givet att en sommargå-
va på grilltemat är en uppskattad gåva. För det grillas mer än aldrig förr i Sverige, helst i dessa tider då vi 
tenderar att hålla oss hemmavid och tillaga vår egen festmat istället för att äta ute. Här kan du kombinera 
en gåva i önskvärd prisklass - självklart hjälper vi dig med inslagning och sommarhälsning.

Grillkorg 159 kr
Vinga | Stor grillkorg perfekt för grönsaker och tillbehör. Storlek: 52x14x8 cm

Grillhalster Navarro 159 kr 
Vinga | Ihopfällbart grillhalster som håller råvarorna på plats. Storlek: 54 x 30 x 3 cm

3-p Grillverktyg 249 kr 
Viners | 100% Rostfritt stål - gaffel, tång och vändare. Levereras i praktisk förvaringsväska.

Cederstekplatta 279 kr
Vinga | Cederstekplatta för grillen med tillhörande serveringsbricka i rostfritt stål. Storlek: 40x18,5x80 cm

Kockkniv 999 kr 
Global NI | 20 cm

The favourite collection Salt & Pepper 319 kr
Nicolas Vahé | Salt och pepparblandningar som förhöjer din matlagning till oförglömliga upplevelser. 

Förkläde 353,00 kr
Segers | 55% linne 45% bomull, 240g/m² (Krymper ca 10%) 

Stektermometer, Bluetooth 360,00 kr
Scandinavian Home | Termometern kopplas till en app där du kan ställa in temperatur och följa tillagningen.



PIZZA
Pizzan har verkligen kommit in i finrummet de senaste åren från att (i Sverige) länge varit förknippad med 
ohälsosam snabbmat. Idag kan vi fortfarande hitta den på närmsta lokala pizzeria men även i frysdisken 
på mataffären och på fina restauranger med lyxiga råvaror som tryffel och löjrom som topping. Hur än 
pizzans historia ser ut så är det något visst med att göra sin egen pizza! Kanske har du ingen pizzaugn 
hemma men med pizzastenen kan du i sommar prova att grilla din pizza istället för att använda ugnen.

Pizzaspade 349 kr
Vinga | Använd till grill eller ugn där du behöver varsam hantering; pizza, bröd elller fisk. Storlek: 64x30 cm

Pizzakrydda 49 kr
Nicolas Vahé | En väl avvägd kryddblanding speciellt framtagen för pizza som tar dig direkt till Italien. 13 g

Pizzahjul  69 kr
Nicolas Vahé | Tillverkad i rostfritt stål med handtag i akaciaträ. Storlek: 19,5x7 cm

2-p Handgjorda assietter 199 kr
Vinga | Glaserat stengods i rustik design. Storlek: Ø21cm

Basilikaolja 79 kr
Nicolas Vahé| 100% kallpressad olivolja med basilika - en perfekt topping på en hemgjord pizza. Volym: 25 cl

Pizzasten  219 kr
Vinga | En pizzassten gör så att brödet blir fluffigt men samtidigt får en krispig botten. Storlek: Ø33 cm

Rivjärn 179 kr
Nicolas Vahé | Fint rivjärn i rostfrittstål med handtag i bokträ lämpat för vitlök, lök, parmesanost, muskat och citrusskal.



MAT & DRYCK
Oavsett hur nördig du själv är när det kommer till grillning så kan du nästan ta för givet att en sommargå-
va på grilltemat är en uppskattad gåva. För det grillas mer än aldrig förr i Sverige, helst i dessa tider då vi 
tenderar att hålla oss hemmavid och tillaga vår egen festmat istället för att äta ute. Här kan du kombinera 
en gåva i önskvärd prisklass - självklart hjälper vi dig med inslagning och sommarhälsning.

The cocktail box 439 kr
Nicolas Vahé | Cocktail box med allt du behöver för att blanda tre utsökta gin tonics.

Gin&Tonic 639 kr 
Riedel och Nicolas Vahé | 2 st flaskor gin på enbärsbas samt 4 pack exklusiva Gin&Tonic glas från Riedel. 
Levereras i presentpåse från Nicolas Vahé och sommarhälsning om så önskas.

Tapasgåva  299 kr
Nicolas Vahé | Pesto med Basilika & Parmesan, Gröna oliver i citronolivolja, Crunchy Crackers med havssalt och chiliolivolja.

Chokladgåva 439 kr 
Österlen Chokladfabrik|En gåva för chokladälskaren med 48 st svensktillverkade pralliner tillverkade endast med naturliga 
smaker. Exempelvis Kokos&Ingefära, Laphroaig whiskey eller jordnötssmör? Vikt: 480 gram

Tryffelgåva 349 kr
Nicolas Vahé | Tryffelpasta 140 g, Tryffelbalsamico150 ml och Tryffelsalt 75 g.

4-p Dryckesbägare to-go 149,00 kr
Nicolas Vahé | Trendiga bägare med sugrör att använda antingen hemma eller to go. Volym: 55 cl

Homemade ice cream 89  kr
Nicolas Vahé | Smart isglassset för 6 st glassar med lock som håller dina händer rena från smält glass. Kommer med 100 st 
glasspinnar så att du verkligen kan prova dig fram till din favoritglass.



Nixie & FriendsNixie & Friends

Är er personal
permitterade?

Vi hjälper er med 
hemleverans för

79 kr/paket.

• Samtliga priser visas exkl. moms
• Vi förbehåller oss rätten för eventuella prisjusteringar 

och slutförsäljningar som står utanför vår kontroll.
• Vissa artiklar i katalogen är kampanjvaror som kräver 

ett minsta antal för det angivna priset.
• Andra artiklar kan ha ett minsta antal som avgörs av 

förpackningens storlek som ej kan brytas
• Vill ni köpa sommargåvor som är märkta med er logot-

yp eller budskap? Kontakta oss så hjälper vi er.
• Placera din order enklast via mail till order@nixie.se
• Betalningsvillkor: 20 dagar netto
• Leveransvillkor: Fritt vårt lager 
• Leveranstid: 3-20 dagar beroende på produkt

Köpvillkor

Nixie & Friends AB
Skaraborgsvägen 3b

506 30 Borås
Tel: 070-6764943

Epost: order@nixie.se

Lägg din 
beställning

senast 2020-06-16
för leverans 

innan midsommar.


